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 אלקנה שרלו

  



 הרציונאל:

ע לפרקי מרד אבשלום מערך השיעורים שלפניכם בא להתמודד עם שתי משימות מאתגרות בנוג

 הסיפור בהתאמה לצרכי ההוראה. כ': אתגר התוכן, ואתגר משך-בשמואל ב' ט"ו

כיצד ללמד סיפור מורכב ומסובך כמרד אבשלום? מהי "השאלה הגדולה" המנחה  –אתגר התוכן ידוע 

 את הלימוד? מהו הלקח הנבואי המרכזי מסיפור זה?

ללמד את  –לגבי אתגר משך הסיפור בהתאמה לצורכי ההוראה ישנן שתי שיטות מרכזיות. האחת 

ק כך התלמידים ידעו כראוי את כל הסיפור, ואי התלמידים פסוק פסוק, אירוע אירוע, מתוך הבנה שר

אפשר לפספס אף חוליה. הרצון שהתלמידים ידעו ויכירו ויבינו הכל מקובל וראוי, אך החיסרון בדרך זו 

מאבדים  10מבחינת משך ההוראה הוא שמשך ההוראה ארוך מאוד, ובאיזשהו שלב בשיעור מספר 

כפועל יוצא מהחיסרון הקודם, ישנם מורים שמוותרים על  –את הקשר, המוטיבציה והעניין. השניה 

חוליות בסיפור המרד באופנים שונים )או מלמדים באופן כללי רק את הסיפור, או שמחלקים את 

 התלמידים לקבוצות וכל קבוצה עוסקת בחוליה אחרת בלי שנוצרת תמונה כללית וכ'(, וכך אמנם

והלא רק מהסיפור על כל חלקיו עולה  .ור בכללותושומרים על מתח לימודי אך מפסידים את הסיפ

 המסר הנבואי.

 בשל שני אתגרים אלו אני מציע את המערך הבא: 

 והכרת הסיפור באופן שלדי ש"ש, פתיחה לסיפור 2שיעור ראשון,  -

  2-פור. כל קבוצה עוסקת ב ש"ש, עבודה בקבוצות ע"פ חוליות הרחבה של הסי 2שיעור שני,  -

  .מהסיפור חוליות

 סיכום הלימוד במליאה כללית.ו ש"ש, עבודה בקבוצות בשיטת ג'יקסו 2שיעור שלישי,  -

 הן בשלב הראשון והן בשלב השני )הג'יקסו(. –ההערכה על הלימוד תתמקד בעבודת הקבוצות 

 דפי עזר: 2למערך מצורפים 

 מפת הארץ הרלוונטית לאירועי המרד -

 דמויות השותפות בסיפוראלפון דף  -

 בהצלחה!

 

  



 לימוד בהדרכת המורה. פתיחה לפרקי המרד. –עור ראשון שי

המצב של דוד ערב המרד? נבחן זאת מבחינה אישית, משפחתית מה השאלה המנחה:  - שלב א'

 "ד.י-השאלה משמשת גם כשאלת חזרה קלה על פרקים י"א ותפקודית כמלך מבחינה לאומית.

מחליט למרוד בו,  –אבשלום  –יצד ניתן להעלות על הדעת מצב שבו בנו של דוד שאלת פתיחה: כ

 ואף מצליח לסחוף את העם אחריו???

 

 דוד המלך מבחינה אישית:

 - (ותהילים נ"אי"ב )-לאור הסיפורים בפרקים י"א

 ?לוהיו(-)בינו לבין עצמו וא מה מצבו של דוד המלך מבחינה אישית

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 :דוד המלך מבחינה משפחתית

 י"ד מה מצבו של דוד המלך מבחינה משפחתית?-לאור הסיפורים בפרקים י"ב

 ?הבן מבת שבע, תמר, אמנון ואבשלום –השונים  היזכרו מה קרה לילדיו

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 :דוד המלך מבחינה מלכותית

 לומר על תפקודו המלכותי של דודי"ד מה ניתן -לאור הסיפורים בפרקים י"א 

 כמלך ישראל, מנהיג ויושב על כס המשפט?

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 נראה לפתע סביר? ,ו, ומצליח לסחוף את העם אחריואביאבשלום מחליט למרוד בו האם אירוע שב שלעיל: לאור התשובות

  כיצד יש להבין את הביטוי "ויגנב אבשלום את לב בני ישראל"? ו בפרק ט"ו תומכים במחשבה זו?-כיצד פסוקים א

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 



 לימוד הציר המרכזי של עלילת המרד.שלב ב': 

 .מרכזיים םמחולק לשלבי לפניכם סיפור השלד של מרד אבשלום

 קראו את הסיפור .1

 התרחשותבכל שלב בבועות מצד שמאל, תמצתו במילים שלכם  .2

  זהו את המקומות המרכזיים במפה המצורפת .3

 את שמות הדמויות הנזכרות במהלך הסיפור ואת תפקידם בסיפור הדמויות" המצורף גם הוא  אלפוןרשמו ב" .4

 פרק ט"ו:

ַלח( י) שְׁ לֹום ַויִּ שָׁ ים ַאבְׁ לִּ ַרגְׁ ֵטי מְׁ בְׁ ל־שִּ כָׁ ֵאל בְׁ רָׁ שְׁ ֲעֶכם ֵלאֹמר יִּ מְׁ שָׁ ר ֶאת־קֹול כְׁ ֶתם ַהֹשפָׁ ַלְך ַוֲאַמרְׁ  מָׁ

לֹום שָׁ רֹון׃ ַאבְׁ ֶחבְׁ י... ( יב) בְׁ הִּ ץ ַהֶקֶשר ַויְׁ ם ַאמִּ עָׁ הָׁ ב הֹוֵלְך וְׁ לֹום׃ וָׁרָׁ שָׁ בֹא( יג) ֶאת־ַאבְׁ יד ַויָׁ ד ַהַמגִּ וִּ  ֶאל־דָׁ

יָׁה ֵלאֹמר יש הָׁ ֵאל ֶלב־אִּ רָׁ שְׁ לֹום׃ ַאֲחֵרי יִּ שָׁ ד ַויֹאֶמר( יד) ַאבְׁ וִּ יו דָׁ דָׁ ל־ֲעבָׁ כָׁ תֹו לְׁ ִּם ֲאֶשר־אִּ ַל ירּושָׁ  קּומּו בִּ

ה חָׁ רָׁ בְׁ נִּ י וְׁ נּו כִּ ֶיה־לָׁ הְׁ ה לֹא־תִּ ֵליטָׁ ֵני פְׁ פְׁ לֹום מִּ שָׁ ֶלֶכת ַמֲהרּו ַאבְׁ ַמֵהר לָׁ נּו ֶפן־יְׁ גָׁ שִּ הִּ יחַ  וְׁ דִּ הִּ ֵלינּו וְׁ ֶאת־ עָׁ

ה עָׁ רָׁ ה הָׁ כָׁ הִּ ירהָׁ  וְׁ ֶרב׃ עִּ י־חָׁ פִּ ם ַהֶמֶלְך ַוֵיֵצא( יז) לְׁ עָׁ כָׁל־הָׁ יו וְׁ לָׁ ַרגְׁ דּו בְׁ ק׃ ֵבית ַוַיַעמְׁ חָׁ ל־( כג) ַהֶמרְׁ כָׁ וְׁ

ֶרץ אָׁ ים הָׁ דֹול קֹול בֹוכִּ ם גָׁ עָׁ כָׁל־הָׁ ים וְׁ רִּ ַהֶמֶלְך ֹעבְׁ ַנַחל ֹעֵבר וְׁ רֹון בְׁ דְׁ ם קִּ עָׁ ל־הָׁ כָׁ ים וְׁ רִּ ֵני־ֶדֶרְך ֹעבְׁ  ַעל־פְׁ

ר׃ בָׁ דְׁ ד( ל) ֶאת־ַהמִּ וִּ דָׁ ַמֲעֵלה ֹעֶלה וְׁ ים בְׁ רֹאש ּובֹוֶכה ֹעֶלה ַהֵזיתִּ פּוי לֹו וְׁ הּוא חָׁ ם יֵָׁחף ֹהֵלְך וְׁ עָׁ ל־הָׁ כָׁ  וְׁ

תֹו פּו ֲאֶשר־אִּ יש חָׁ לּו רֹאשֹו אִּ עָׁ ֹלה וְׁ ֹכה׃ עָׁ ד( לא) ּובָׁ וִּ דָׁ יד וְׁ גִּ יֹתֶפל ֵלאֹמר הִּ ים ֲאחִּ רִּ לֹום ַבֹקשְׁ שָׁ ם־ַאבְׁ  עִּ

ד ַויֹאֶמר וִּ יֹתֶפל ֶאת־ֲעַצת ַסֶכל־נָׁא דָׁ   ׃'ה ֲאחִּ

י( לב) הִּ ד ַויְׁ וִּ א דָׁ רֹאש בָׁ ַתֲחֶוה ַעד־הָׁ שְׁ ם ֲאֶשר־יִּ ים שָׁ ֵנה ֵלאֹלהִּ הִּ אתֹו וְׁ רָׁ קְׁ י חּוַשי לִּ כִּ ַארְׁ רּועַ  הָׁ תֹו קָׁ נְׁ  כֻּתָׁ

ה מָׁ ד לֹו ַויֹאֶמר( לג) ַעל־רֹאשֹו׃ ַוֲאדָׁ וִּ ם דָׁ תָׁ  אִּ ַברְׁ י עָׁ תִּ תָׁ  אִּ יִּ הָׁ ַלי וְׁ א׃ עָׁ ַמשָׁ יר( לד) לְׁ עִּ ם־הָׁ אִּ שּוב וְׁ תָׁ  תָׁ ַמרְׁ אָׁ  וְׁ

לֹום שָׁ ַאבְׁ ָך לְׁ דְׁ י ַעבְׁ ֶיה ַהֶמֶלְך ֲאנִּ יָך ֶעֶבד ֶאהְׁ בִּ י אָׁ ז ַוֲאנִּ ה ֵמאָׁ ַעתָׁ י וְׁ ֶדָך ַוֲאנִּ ה ַעבְׁ תָׁ ֵהַפרְׁ י וְׁ  ֲעַצת ֵאת לִּ

יֹתֶפל׃ ָך ַוֲהלֹוא( לה) ֲאחִּ מְׁ ם עִּ דֹוק שָׁ ר צָׁ יָׁתָׁ ֶאבְׁ ים וְׁ יָׁ  ַהֹכֲהנִּ הָׁ ר הוְׁ בָׁ ל־ַהדָׁ ַמע ֲאֶשר כָׁ שְׁ ֵבית תִּ  ַהֶמֶלְך מִּ

יד דֹוק ַתגִּ צָׁ ר לְׁ יָׁתָׁ ֶאבְׁ ים׃ ּולְׁ ם( לו) ַהֹכֲהנִּ ֵנה־שָׁ ם הִּ מָׁ ֵני עִּ ֵניֶהם שְׁ יַמַעץ בְׁ דֹוק ֲאחִּ צָׁ ן לְׁ תָׁ יהֹונָׁ ר וִּ יָׁתָׁ ֶאבְׁ  לְׁ

ֶתם ַלחְׁ ם ּושְׁ יָׁדָׁ ר ֵאַלי בְׁ בָׁ ל־דָׁ עּו׃ ֲאֶשר כָׁ מָׁ שְׁ בֹא( לז) תִּ ד ֵרֶעה חּוַשי ַויָׁ וִּ יר דָׁ עִּ ֹלם הָׁ שָׁ ַאבְׁ ִּם׃ יָׁבֹא וְׁ לָׁ רּושָׁ  יְׁ

  פרק ט"ז:

לֹום( טו) שָׁ ַאבְׁ ם וְׁ עָׁ ל־הָׁ כָׁ יש וְׁ ֵאל אִּ רָׁ שְׁ אּו יִּ ִּם בָׁ לָׁ רּושָׁ יֹתֶפל יְׁ תֹו׃ ַוֲאחִּ לֹום ַויֹאֶמר( כ) אִּ שָׁ יֹתֶפל ַאבְׁ  ֶאל־ֲאחִּ

בּו ֶכם הָׁ ה לָׁ   ַמה־ַנֲעֶשה׃ ֵעצָׁ

 :ז"יפרק 

יֹתֶפל ַויֹאֶמר( א) ֹלם ֲאחִּ שָׁ ה ֶאל־ַאבְׁ ֲחרָׁ א ֶאבְׁ ר נָׁ שָׁ ֵנים־עָׁ יש ֶאֶלף שְׁ ה אִּ קּומָׁ אָׁ ה וְׁ פָׁ דְׁ ֶארְׁ ד וְׁ וִּ  ַאֲחֵרי־דָׁ

ה׃ לָׁ יְׁ בֹוא( ב) ַהלָׁ אָׁ יו וְׁ לָׁ הּוא עָׁ ֵפה יֵָׁגעַ  וְׁ ם ּורְׁ י יַָׁדיִּ תִּ ַהֲחַרדְׁ נָׁס ֹאתֹו וְׁ ם וְׁ עָׁ ל־הָׁ תֹו כָׁ י ֲאֶשר־אִּ ֵכיתִּ הִּ ֶאת־ וְׁ

ַבדֹו׃ ַהֶמֶלְך ה( ג) לְׁ יבָׁ שִּ אָׁ ם וְׁ עָׁ ל־הָׁ שּוב ֵאֶליָך כָׁ יש ַהֹכל כְׁ אִּ ה ֲאֶשר הָׁ ַבֵקש ַאתָׁ ם מְׁ עָׁ ל־הָׁ ֶיה כָׁ הְׁ לֹום׃ יִּ  שָׁ

יַשר( ד) ר ַויִּ בָׁ ֵעיֵני ַהדָׁ ֹלם בְׁ שָׁ ֵעיֵני ַאבְׁ ֵני ּובְׁ קְׁ ל־זִּ ֵאל׃ כָׁ רָׁ שְׁ לֹום ַויֹאֶמר( ה) יִּ שָׁ א ַאבְׁ רָׁ חּוַשי ַגם נָׁא קְׁ  לְׁ

אַ  יהָׁ כִּ ה רְׁ עָׁ מְׁ שְׁ נִּ יו וְׁ פִּ בֹא( ו) ַגם־הּוא׃ ַמה־בְׁ לֹום חּוַשי ַויָׁ שָׁ לֹום ַויֹאֶמר ֶאל־ַאבְׁ שָׁ יו ַאבְׁ ר ֵלאֹמר ֵאלָׁ בָׁ  ַכדָׁ

ֶבר ַהֶזה יֹתֶפל דִּ רֹו ֲהַנֲעֶשה ֲאחִּ בָׁ ן ֶאת־דְׁ ם־ַאיִּ ה אִּ לֹום חּוַשי ַויֹאֶמר( ז) ַדֵבר׃ ַאתָׁ שָׁ ה ֶאל־ַאבְׁ  לֹא־טֹובָׁ

ה ֵעצָׁ יֹתֶפל ֲאֶשר־יַָׁעץ הָׁ י( יא) ַהזֹאת׃ ַבַפַעם ֲאחִּ י כִּ תִּ ֹסף יַָׁעצְׁ ֵסף ֵהאָׁ ֶליָך ֵיאָׁ ֵאל עָׁ רָׁ שְׁ ל־יִּ ן כָׁ דָׁ ֵאר מִּ ַעד־בְׁ  וְׁ

ם ַכחֹול ֶשַבע ֹרב ֲאֶשר־ַעל־ַהיָׁ ֶניָך לָׁ ים ּופָׁ כִּ ב׃ ֹהלְׁ רָׁ אנּו( יב) ַבקְׁ יו ּובָׁ ַאַחד ֵאלָׁ קֹוֹמת בְׁ א ֲאֶשר ַהמְׁ צָׁ מְׁ  נִּ

ם נּו שָׁ ַנחְׁ יו וְׁ לָׁ ֹפל ַכֲאֶשר עָׁ ה ַהַטל יִּ מָׁ ֲאדָׁ לֹא־נֹוַתר ַעל־הָׁ ים בֹו וְׁ ֲאנָׁשִּ ל־הָׁ כָׁ תֹו ּובְׁ ד׃ ֲאֶשר־אִּ ( יד) ַגם־ֶאחָׁ

לֹום ַויֹאֶמר שָׁ יש ַאבְׁ ל־אִּ כָׁ ֵאל וְׁ רָׁ שְׁ ה יִּ י חּוַשי ֲעַצת טֹובָׁ כִּ ַארְׁ יֹתֶפל ֵמֲעַצת הָׁ ה 'הוַ  ,ֲאחִּ ּוָׁ ֵפר צִּ הָׁ  ֶאת־ֲעַצת לְׁ

יֹתֶפל ה ֲאחִּ ַבֲעבּור ַהטֹובָׁ יא לְׁ בִּ לֹום 'ה הָׁ שָׁ ה׃ ֶאל־ַאבְׁ עָׁ רָׁ  ֶאת־הָׁ

דֹוק חּוַשי ַויֹאֶמר( טו) ר ֶאל־צָׁ יָׁתָׁ ֶאל־ֶאבְׁ ים וְׁ זֹאת ַהֹכֲהנִּ זֹאת כָׁ כָׁ יֹתֶפל יַָׁעץ וְׁ ֹלם ֲאחִּ שָׁ ֵאת ֶאת־ַאבְׁ ֵני וְׁ קְׁ  זִּ

ֵאל רָׁ שְׁ זֹאת יִּ כָׁ זֹאת וְׁ כָׁ י וְׁ תִּ י׃ יַָׁעצְׁ נִּ ה( טז) אָׁ ַעתָׁ חּו וְׁ לְׁ ה שִּ ֵהרָׁ ידּו מְׁ ַהגִּ ד וְׁ וִּ דָׁ ֶלן ֵלאֹמר לְׁ ה ַאל־תָׁ לָׁ  ַהַליְׁ

בֹות ַערְׁ ר בְׁ בָׁ דְׁ ַגם ַהמִּ בֹור וְׁ ַלע ֶפן ַתֲעבֹור עָׁ בֻּ ם ַלֶמֶלְך יְׁ עָׁ כָׁל־הָׁ תֹו׃ ֲאֶשר ּולְׁ כּו ...( כא) אִּ דּו ַוֵילְׁ  ַלֶמֶלְך ַוַיגִּ

ד וִּ רּו דָׁ ד ַויֹאמְׁ וִּ רּו קּומּו ֶאל־דָׁ בְׁ עִּ ה וְׁ ֵהרָׁ ם מְׁ ה ֶאת־ַהַמיִּ כָׁ י־כָׁ יֹתֶפל׃ ֲעֵליֶכם יַָׁעץ כִּ ם( כב) ֲאחִּ קָׁ ד ַויָׁ וִּ ל־ דָׁ כָׁ וְׁ

ם עָׁ תֹו ֲאֶשר הָׁ רּו אִּ ֵדן ַוַיַעבְׁ ר לֹא ַעד־ַאַחד ַהֹבֶקר ַעד־אֹור ֶאת־ַהַירְׁ דָׁ ַבר ֲאֶשר ֶנעְׁ ֵדן׃ לֹא־עָׁ ( כד) ֶאת־ַהַירְׁ

ד וִּ דָׁ א וְׁ ה בָׁ מָׁ יְׁ ַאבְׁ  ַמֲחנָׁ ֹלםוְׁ ַבר שָׁ ֵדן עָׁ יש הּוא ֶאת־ַהַירְׁ כָׁל־אִּ ֵאל וְׁ רָׁ שְׁ מֹו׃ יִּ א( כה) עִּ שָׁ ֶאת־ֲעמָׁ ם וְׁ ֹלם שָׁ שָׁ  ַאבְׁ

ב ַתַחת א יֹואָׁ בָׁ ַחן( כו) ...ַעל־ַהצָׁ ֵאל ַויִּ רָׁ שְׁ ֹלם יִּ שָׁ ַאבְׁ ד׃ ֶאֶרץ וְׁ עָׁ לְׁ  ַהגִּ
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ֹקד( א) פְׁ ד ַויִּ וִּ ם דָׁ עָׁ תֹו ֲאֶשר ֶאת־הָׁ ֶשם אִּ ֵרי ֲעֵליֶהם ַויָׁ ים שָׁ פִּ ֵרי ֲאלָׁ שָׁ ַשַלח( ב) ֵמאֹות׃ וְׁ ד ַויְׁ וִּ ם דָׁ עָׁ  ֶאת־הָׁ

ית שִּ לִּ ב ַהשְׁ ַיד־יֹואָׁ ית בְׁ שִּ לִּ ַהשְׁ ַיד וְׁ יַשי בְׁ רּויָׁה ֲאבִּ י ֶבן־צְׁ ב ֲאחִּ ת יֹואָׁ שִּ לִּ ַהשְׁ ַיד וְׁ ַתי בְׁ י אִּ תִּ  ַויֹאֶמר( ס) ַהגִּ

ם ַהֶמֶלְך עָׁ י ֵאֵצא יָׁצֹא ֶאל־הָׁ ֶכם׃ ַגם־ֲאנִּ מָׁ ם ַויֹאֶמר( ג) עִּ עָׁ י ֵתֵצא לֹא הָׁ ם־ֹנס כִּ ימּו נָׁנּוס אִּ  ֵאֵלינּו לֹא־יָׁשִּ

תּו ֵלב ם־יָׁמֻּ אִּ ֵינּו וְׁ ימּו ֶחצְׁ ה ֵלב ֵאֵלינּו לֹא־יָׁשִּ י־ַעתָׁ ֹמנּו כִּ ה כָׁ רָׁ ים ֲעשָׁ פִּ ה ֲאלָׁ ַעתָׁ נּו טֹוב וְׁ ֶיה־לָׁ הְׁ י־תִּ יר כִּ  ֵמעִּ

זֹור׃ יַטב ַהֶמֶלְך ֲאֵליֶהם ַויֹאֶמר( ד) ַלעְׁ ֵעיֵניֶכם ֲאֶשר־יִּ ם ַהַשַער ֶאל־ַיד ַהֶמֶלְך ַוַיֲעֹמד ֶאֱעֶשה בְׁ עָׁ ל־הָׁ כָׁ  וְׁ

אּו ֵמאֹות יָׁצְׁ ים׃ לְׁ פִּ ַלֲאלָׁ ַצו( ה) וְׁ ב ַהֶמֶלְך ַויְׁ יַשי ֶאת־יֹואָׁ ֶאת־ֲאבִּ ַתי וְׁ ֶאת־אִּ י ֵלאֹמר וְׁ ַאט־לִּ  ַלַנַער לְׁ

לֹום שָׁ ַאבְׁ ל־הָׁ  לְׁ כָׁ םוְׁ עּו עָׁ מְׁ ַצֹּות שָׁ ים ַהֶמֶלְך בְׁ רִּ ל־ַהשָׁ ַבר ֶאת־כָׁ לֹום׃ ַעל־דְׁ שָׁ  ַאבְׁ

ם ַוֵיֵצא( ו) עָׁ ֶדה הָׁ ַראת ַהשָׁ קְׁ ֵאל לִּ רָׁ שְׁ י יִּ הִּ ה ַותְׁ מָׁ חָׁ לְׁ ַיַער ַהמִּ ם׃ בְׁ יִּ רָׁ פּו( ז) ֶאפְׁ גְׁ נָׁ ם ַויִּ ֵאל ַעם שָׁ רָׁ שְׁ ֵני יִּ פְׁ  לִּ

ֵדי ד ַעבְׁ וִּ ם דָׁ י־שָׁ הִּ ה ַותְׁ ה ַהַמֵגפָׁ דֹולָׁ ים ַההּוא ַביֹום גְׁ רִּ ֶלף׃ ֶעשְׁ  אָׁ

ֵרא( ט) קָׁ לֹום ַויִּ שָׁ ֵני ַאבְׁ פְׁ ֵדי לִּ ד ַעבְׁ וִּ לֹום דָׁ שָׁ ַאבְׁ בֹא ַעל־ַהֶפֶרד ֹרֵכב וְׁ ה שֹוֶבְך ַתַחת ַהֶפֶרד ַויָׁ ֵאלָׁ ה הָׁ דֹולָׁ  ַהגְׁ

ה רֹאשֹו ַוֶיֱחַזק ֵאלָׁ ם ֵבין ַויַֻּתן בָׁ ַמיִּ ֶרץ ּוֵבין ַהשָׁ אָׁ ַהֶפֶרד הָׁ יו וְׁ תָׁ ר׃ ֲאֶשר־ַתחְׁ בָׁ ב ַויֹאֶמר( יד) עָׁ  לֹא־ֵכן יֹואָׁ

ה ילָׁ ֶניָך ֹאחִּ פָׁ ַקח לְׁ ה ַויִּ ֹלשָׁ ים שְׁ טִּ בָׁ ַכפֹו שְׁ ֵעם בְׁ קָׁ תְׁ ֵלב ַויִּ לֹום בְׁ שָׁ ֵלב ַחי עֹוֶדנּו ַאבְׁ ה׃ בְׁ ֵאלָׁ ֹסבּו( טו) הָׁ  ַויָׁ

ה רָׁ ים ֲעשָׁ רִּ עָׁ ֵאי נְׁ ֵלי ֹנשְׁ ב כְׁ לֹום ַיכּווַ  יֹואָׁ שָׁ הּו׃ ֶאת־ַאבְׁ יתֻּ מִּ ַקע( טז) ַויְׁ תְׁ ב ַויִּ ר יֹואָׁ ב ַבֹשפָׁ ם ַויָׁשָׁ עָׁ ֹדף הָׁ רְׁ  מִּ

ֵאל ַאֲחֵרי רָׁ שְׁ ַשְך יִּ י־חָׁ ב כִּ ם׃ יֹואָׁ עָׁ  ֶאת־הָׁ

ב ַויֹאֶמר( כא) י יֹואָׁ ה ֲאֶשר ַלֶמֶלְך ַהֵגד ֵלְך ַלכּושִּ יתָׁ אִּ ַתחּו רָׁ שְׁ י ַויִּ ב כּושִּ יֹואָׁ ֹרץ׃ לְׁ ֵנה( לא) ַויָׁ הִּ י וְׁ א ַהכּושִּ  בָׁ

י ַויֹאֶמר ַבֵשר ַהכּושִּ תְׁ י יִּ ָך ַהֶמֶלְך ֲאֹדנִּ טְׁ פָׁ י־שְׁ ַיד ַהיֹום 'ה כִּ ים מִּ מִּ ל־ַהקָׁ ֶליָך׃ כָׁ ֶאל־ ַהֶמֶלְך ַויֹאֶמר( לב) עָׁ

י לֹום ַהכּושִּ לֹום ַלַנַער ֲהשָׁ שָׁ ַאבְׁ י ַויֹאֶמר לְׁ יּו ַהכּושִּ הְׁ ֵבי ַכַנַער יִּ י ֹאיְׁ ֹכל ַהֶמֶלְך ֲאֹדנִּ מּו וְׁ ֶליָך ֲאֶשר־קָׁ ה׃ עָׁ עָׁ רָׁ  לְׁ

 :ט"יפרק 

ַגז( א) רְׁ ַית ַוַיַעל ַהֶמֶלְך ַויִּ ךְׁ  ַהַשַער ַעל־ֲעלִּ ֹכה ַוֵיבְׁ ַמר וְׁ תֹו אָׁ ֶלכְׁ י בְׁ נִּ לֹום בְׁ שָׁ י ַאבְׁ נִּ י בְׁ נִּ לֹום בְׁ שָׁ ֵתן ַאבְׁ י־יִּ  מִּ

י י מּותִּ ֶתיָך ֲאנִּ לֹום ַתחְׁ שָׁ י ַאבְׁ נִּ י׃ בְׁ נִּ  בְׁ

ב ַויַֻּגד( ב) יֹואָׁ ֵנה לְׁ ַאֵבל ֹבֶכה ַהֶמֶלְך הִּ תְׁ ֹלם׃ ַויִּ שָׁ י( ג) ַעל־ַאבְׁ הִּ ה ַותְׁ עָׁ שֻּ ֵאֶבל ַההּוא ַביֹום ַהתְׁ ל־ לְׁ כָׁ לְׁ

ם עָׁ ַמע הָׁ י־שָׁ ם כִּ עָׁ נֹו׃ ַהֶמֶלְך ֶנֱעַצב ֵלאֹמר ַההּוא ַביֹום הָׁ ַגֵנב( ד) ַעל־בְׁ תְׁ ם ַויִּ עָׁ בֹוא ַההּוא ַביֹום הָׁ יר לָׁ עִּ  הָׁ

ַגֵנב ַכֲאֶשר תְׁ ם יִּ עָׁ ים הָׁ מִּ לָׁ כְׁ ם ַהנִּ נּוסָׁ ה׃ בְׁ מָׁ חָׁ לְׁ ַהֶמֶלְך( ה) ַבמִּ ַאט וְׁ יו לָׁ נָׁ ַעק ֶאת־פָׁ זְׁ דֹול קֹול ַהֶמֶלְך ַויִּ י גָׁ נִּ  בְׁ

לֹום שָׁ לֹום ַאבְׁ שָׁ י ַאבְׁ נִּ י׃ בְׁ נִּ בֹא( ו) בְׁ ב ַויָׁ ת ֶמֶלְךֶאל־הַ  יֹואָׁ יִּ תָׁ  ַויֹאֶמר ַהבָׁ ֵני ַהיֹום ֹהַבשְׁ ֶדיָך ֶאת־פְׁ ל־ֲעבָׁ  כָׁ

ים טִּ ַמלְׁ ָך ַהמְׁ שְׁ ֵאת ַהיֹום ֶאת־ַנפְׁ ֶניָך ֶנֶפש וְׁ ֹנֶתיָך בָׁ ֶנֶפש ּובְׁ ֶנֶפש נֶָׁשיָך וְׁ ֶשיָך׃ וְׁ ַלגְׁ ה( ז) פִּ ַאֲהבָׁ ֶאת־ לְׁ

ֶאיָך נֹא שֹנְׁ שְׁ לִּ י ֶאת־ֹאֲהֶביָך וְׁ תָׁ  כִּ ַגדְׁ י ַהיֹום הִּ ָך ֵאין כִּ ים לְׁ רִּ ים שָׁ דִּ י ַוֲעבָׁ י כִּ תִּ י ַהיֹום יַָׁדעְׁ לֹום לּו כִּ שָׁ  ַחי ַאבְׁ

נּו כֻּלָׁ ים ַהיֹום וְׁ ז ֵמתִּ י־אָׁ ר כִּ ֵעיֶניָך׃ יָׁשָׁ ה( ח) בְׁ ַעתָׁ ַדֵבר ֵצא קּום וְׁ ֶדיָך ַעל־ֵלב וְׁ י ֲעבָׁ י 'הבַ  כִּ תִּ ַבעְׁ שְׁ י־ נִּ כִּ

ָך ין יֹוֵצא ֵאינְׁ ם־יָׁלִּ יש אִּ ָך אִּ תְׁ ה אִּ לָׁ ה ַהַליְׁ עָׁ רָׁ ָך וְׁ ה זֹאת לְׁ עָׁ רָׁ כָׁל־הָׁ ה מִּ אָׁ ֶליָך ֲאֶשר־בָׁ ֶריָך עָׁ עֻּ נְׁ ה׃ מִּ תָׁ  ַעד־עָׁ

ם( ט) קָׁ ַער ַוֵיֶשב ַהֶמֶלְך ַויָׁ ם ַבשָׁ עָׁ כָׁל־הָׁ ידּו ּולְׁ גִּ ֵנה ֵלאֹמר הִּ בֹא ַבַשַער יֹוֵשב ַהֶמֶלְך הִּ ם ַויָׁ עָׁ ל־הָׁ ֵני כָׁ פְׁ  לִּ

רָׁ  ַהֶמֶלְך שְׁ יִּ יש נָׁס ֵאלוְׁ יו׃ אִּ לָׁ ֹאהָׁ  לְׁ

  :פרק כ'

ם( א) א וְׁשָׁ רָׁ קְׁ יש נִּ ַיַעל אִּ לִּ מֹו בְׁ י ֶשַבע ּושְׁ רִּ כְׁ יש ֶבן־בִּ י אִּ ינִּ מִּ ַקע יְׁ תְׁ ר ַויִּ נּו ַויֹאֶמר ַבֹשפָׁ ד ֵחֶלק ֵאין־לָׁ וִּ דָׁ  בְׁ

לֹא נּו וְׁ ה־לָׁ ַשי ַנֲחלָׁ ֶבן־יִּ יש בְׁ יו אִּ לָׁ ֹאהָׁ ֵאל׃ לְׁ רָׁ שְׁ יש ַוַיַעל( ב) יִּ ל־אִּ ֵאל כָׁ רָׁ שְׁ ד ֵמַאֲחֵרי יִּ וִּ ֶבן־ ֶשַבע ַאֲחֵרי דָׁ

י רִּ כְׁ יש בִּ אִּ ה וְׁ הּודָׁ קּו יְׁ בְׁ ם דָׁ כָׁ ַמלְׁ ֵדן בְׁ ן־ַהַירְׁ ִּם׃ מִּ לָׁ רּושָׁ ַעד־יְׁ ד ַויֹאֶמר( ו) וְׁ וִּ יַשי דָׁ ה ֶאל־ֲאבִּ נּו ֵיַרע ַעתָׁ  לָׁ

י ֶשַבע רִּ כְׁ לֹום ֶבן־בִּ שָׁ ן־ַאבְׁ ה מִּ ֵדי ַקח ַאתָׁ ֹדף ֲאֹדֶניָך ֶאת־ַעבְׁ יו ּורְׁ א ַאֲחרָׁ צָׁ ים לֹו ֶפן־מָׁ רִּ רֹות עָׁ צֻּ יל בְׁ צִּ הִּ  וְׁ

אּו( ז) ֵעיֵננּו׃ יו ַוֵיצְׁ ֵשי ַאֲחרָׁ ב ַאנְׁ י יֹואָׁ ֵרתִּ ַהכְׁ י וְׁ ֵלתִּ ַהפְׁ ים וְׁ ֹברִּ ל־ַהגִּ כָׁ אּו וְׁ ִּם ַוֵיצְׁ ַל ירּושָׁ ֹדף מִּ רְׁ  ֶשַבע ַאֲחֵרי לִּ

י׃ רִּ כְׁ ֹבאּו( טו) ֶבן־בִּ רּו ַויָׁ צֻּ יועָׁ  ַויָׁ ה לָׁ ֵבלָׁ אָׁ ה ֵבית בְׁ כּו ַהַמֲעכָׁ פְׁ שְׁ ה ַויִּ לָׁ יר ֹסלְׁ עִּ ם ַבֵחל ַוַתֲעֹמד ֶאל־הָׁ עָׁ ל־הָׁ כָׁ  וְׁ

ב ֲאֶשר ם ֶאת־יֹואָׁ יתִּ חִּ יל ַמשְׁ ַהפִּ ה׃ לְׁ א( טז) ַהחֹומָׁ רָׁ קְׁ ה ַותִּ שָׁ ה אִּ מָׁ יר ֲחכָׁ עִּ ן־הָׁ עּו מִּ מְׁ עּו שִּ מְׁ רּו־נָׁא שִּ מְׁ  אִּ

ב ַרב ֶאל־יֹואָׁ ה ַעד־ֵהנָׁה קְׁ רָׁ ה ַותֹאֶמר ...( כא) ֵאֶליָך׃ ַוֲאַדבְׁ שָׁ אִּ ב הָׁ ֵנה ֶאל־יֹואָׁ ְך רֹאשֹו הִּ לָׁ שְׁ ַעד ֵאֶליָך מֻּ  בְׁ

ה׃ בֹוא( כב) ַהחֹומָׁ ה ַותָׁ שָׁ אִּ ם הָׁ עָׁ ּה ֶאל־כָׁל־הָׁ תָׁ מָׁ כְׁ חָׁ תּו בְׁ רְׁ כְׁ י ֶשַבע ֶאת־רֹאש ַויִּ רִּ כְׁ כּו ֶבן־בִּ לִּ ֶאל־ ַוַישְׁ

ב ַקע יֹואָׁ תְׁ ר ַויִּ צּו ַבשֹופָׁ פֻּ יר ַויָׁ עִּ יש ֵמַעל־הָׁ יו אִּ לָׁ ֹאהָׁ ב לְׁ יֹואָׁ ב וְׁ ִּם שָׁ ַל רּושָׁ  ֶאל־ַהֶמֶלְך׃ יְׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אלפון דמויות



 תפקידה, באיזה הקשר נזכרת, פרטים נוספים עליה הדמות

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 השלד המרכזי של המרד על סיכוםשאלת ': שלב ג

 ג'. עיינו בתהילים פרק

מה אתם יכולים ללמוד מפרק זה על תחושות דוד במהלך המרד? מה פרק זה מלמד אותנו על עולמו הפנימי של דוד 

האם תוכלו למצוא בסיפור המרד עצמו ביטוי למה שמוצג בתהילים?  המלך?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 



 לימוד מעמיק בקבוצות על חוליות המרד – ור שנישיע

. על כל קבוצה להמשיך שלהלן ן כראוי בעזרת הכרטיסיותמחוליות המרד, ועליה ללמוד אותחוליות  2כל קבוצה מקבלת 

כולל  – ולמלא את "אלפון הדמויות" לאור מה שהיא לומדת, ולסדר את הנלמד על מנת ללמד את הקבוצות האחרות

  עבודה זו בקבוצה תקבלו ציון.. על הדמויות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יח.-: שמואל ב', פרק ט"ו פסוקים ז1חוליה 

 קראו את הפסוקים ושימו לב לפרטים הבאים:

 ט?-מה התרגיל שעושה אבשלום לדוד בפסוקים ז(1

 האנשים בפסוק יא? 200מה התפקיד של (2

 את מי מצרף אבשלום למרד כבר בהתחלה בפסוק יב, מדוע?(3

 המרד? כיצד ניתן להבין זאת?מהי תגובת דוד לפרוץ (4

עליכם לתמצת היטב את המסופר בחוליה זו )ממליץ לרשום במילים שלכם( על מנת ללמד את שאר הקבוצות, כולל 

 הדמויות הנזכרות כאן. 

 כט.-: שמואל ב', פרק ט"ו פסוקים יט2חוליה 

 קראו את הפסוקים ושימו לב לפרטים הבאים:

 כב?-מיהו איתי הגיתי, ומה ניתן ללמוד מהשיחה בינו לבין דוד בפסוקים יט(1

 מיהם צדוק ואביתר ומה הם מבקשים לעשות בפסוק כד?(2

 כו, ומה ניתן ללמוד מכך על עמדתו של דוד בנוגע למה שקורה לו?-מהי תגובת דוד לצדוק ואביתר בפסוקים כה(3

 כח?-בפסוקים כז –ימעץ ויהונתן אח –מה מבקש דוד בנוגע לבניהם של צדוק ואביתר (4

עליכם לתמצת היטב את המסופר בחוליה זו )ממליץ לרשום במילים שלכם( על מנת ללמד את שאר הקבוצות, כולל 

 הדמויות הנזכרות כאן. 

 לז.-: שמואל ב', פרק ט"ו פסוקים ל3חוליה 

 קראו את הפסוקים ושימו לב לפרטים הבאים:

 על מה דוד מתפלל בפסוק לא?(1

 וד מתכנן בעזרתו בפסוק לד?מיהו חושי הארכי, ואיזה תרגיל ד(2

 לו, ומה דוד מתכנן בעזרתם?-מיהם צדוק, אביתר, אחימעץ, יהונתן הנזכרים בפסוקים לה(3

 לו?-מה לדעתכם ניתן ללמוד על היחס בין פעולת דוד בפסוק לא לפעולותיו בפסוקים לד(4

את שאר הקבוצות, כולל עליכם לתמצת היטב את המסופר בחוליה זו )ממליץ לרשום במילים שלכם( על מנת ללמד 

 הדמויות הנזכרות כאן. 

 לא-ד ופרק י"ט פסוקים כה-: שמואל ב', פרק ט"ז פסוקים א4חוליה 

 קראו את הפסוקים ושימו לב לפרטים הבאים:

 ב?-ציבא, ומדוע בא לדוד בפסוקים אמיהו (1

 ד?-מה מבקש לברר דוד עם ציבא, מה עונה לו ציבא וכיצד מגיב דוד בפסוקים ג(2

 מה מתברר מהאירוע בפרק י"ט בסוף המרד על הסיפור בין ציבא למפיבשת? (3

 :רב אמר יהודה רב "אמר כיצד מגיב דוד כעת לאירוע? מה דעתכם על תגובת דוד? היעזרו בדברי חז"ל )שבת דף נ"ו(:(4
 יהודה רב אמר !המלוכה את יחלקו וירבעם רחבעם :לו ואמרה קול בת יצתה השדה את תחלקו וציבא אתה למפיבשת דוד שאמר בשעה

 :מארצנו גלינו ולא ז"ע ישראל עבדו ולא דוד בית מלכות נחלקה לא הרע לשון דוד קיבל לא אילמלי רב אמר

עליכם לתמצת היטב את המסופר בחוליה זו )ממליץ לרשום במילים שלכם( על מנת ללמד את שאר הקבוצות, כולל 

 הדמויות הנזכרות כאן. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 כד-יג ופרק י"ט פסוקים יז-: שמואל ב', פרק ט"ז פסוקים ה5חוליה 

 קראו את הפסוקים ושימו לב לפרטים הבאים:

 ח?-מיהו שמעי בן גרא ומה הוא עושה כלפי דוד בפסוקים ה(1

 דוד?מה מבקשים אנשי דוד לעשות וכיצד מגיב (2

 יב מלמדת על הלך המחשבה של דוד בעת המרד?-מה תגובת דוד בפסוקים י(3

כיצד נהג שמעי, שוב מה בקשו אנשי דוד לעשות, כיצד הגיב דוד ומה ניתן  –ע"פ המסופר בפרק י"ט בסוף המרד (4

 ללמוד מכך על הלך המחשבה של דוד?

עליכם לתמצת היטב את המסופר בחוליה זו )ממליץ לרשום במילים שלכם( על מנת ללמד את שאר הקבוצות, כולל 

 הדמויות הנזכרות כאן. 

 : שמואל ב', פרק ט"ז מפסוק יד עד פרק י"ז פסוק יד )זה יחסית הרבה פסוקים, אך את העיקר כבר למדנו( 6חוליה 

 הפסוקים ושימו לב לפרטים הבאים:קראו את 

 יט?-כיצד מגיב חושי הארכי לשאלת אבשלום על נטישתו את דוד בפרק ט"ז פסוקים יח(1

 יב-כג, ומה משמעותה? חישבו גם על הקשר לפרק י"ב פסוקים יא-מהי עצת אחיתופל לאבשלום בפרק ט"ז פסוקים כ(2

 יג?-, ומה הנימוק של חושי לעצתו הנגדית בפסוקים זג-מה הנימוק של אחיתופל לעצתו הצבאית בפרק י"ז פסוקים א(3

 איזה רעיון דתי עמוק של התנ"ך ניתן ללמוד מפסוק יד? היכן עוד בתנ"ך נמצא רעיון דומה?(4

עליכם לתמצת היטב את המסופר בחוליה זו )ממליץ לרשום במילים שלכם( על מנת ללמד את שאר הקבוצות, כולל 

 הדמויות הנזכרות כאן. 

 כט-: שמואל ב', פרק י"ז פסוקים טו7חוליה 

 קראו את הפסוקים ושימו לב לפרטים הבאים:

 יז?-מה המסר שמבקש חושי להעביר לדוד דרך המרגלים יהונתן ואחימעץ בפסוקים טו(1

 כ?-מה קרה למרגלים בעת לכתם לדוד בפסוקים יח(2

 מה עשה אחיתופל בפסוק כג ומדוע לדעתכם?(3

 שימו לב במפה )וחשוב שתספרו זאת גם ליתר הקבוצות( היכן עומדת להתרחש המלחמה ע"פ פסוקים כב, כד, כו(4

 אל וברזילי הגלעדי?כט מיהם ומה תפקידם בסיפור של עמשא בן יתר, שובי בן נחש, מכיר בן עמי-ע"פ פסוקים כה(5

עליכם לתמצת היטב את המסופר בחוליה זו )ממליץ לרשום במילים שלכם( על מנת ללמד את שאר הקבוצות, כולל 

 הדמויות הנזכרות כאן. 

 יח-: שמואל ב', פרק י"ח פסוקים א8חוליה 

 קראו את הפסוקים ושימו לב לפרטים הבאים:

מפקדים של צבא דוד? מה דוד מבקש מהם בפסוק ב ד מארגן דוד את צבאו למלחמה. מיהם שלושת ה-בפסוקים א(1

 ד?-ומה תגובתם בפסוקים ג

 מה מצווה דוד את אנשיו בפסוק ה? איך אפשר להבין ציווי זה?(2

 ח?-מה תוצאות המלחמה ע"פ פסוקים ו(3

ך "אבשלום נתגאה בשערו לפיכהחל מפסוק ט מתואר סופו של אבשלום. מה היה בסופו? שימו לב למשנה )סוטה א,' ח(: (4
נתלה בשערו. ולפי שבא על עשר פילגשי אביו, לפיכך נתנו בו עשר לונביות )חרבות(, ולפי שגנב שלושה לבבות: לב אביו, ולב בית 

 דין, ולב ישראל לפיכך נתקעו בו שלושה שבטים"

 מה ניתן ללמוד מסיפור הריגת אבשלום על יואב?(5

ילים שלכם( על מנת ללמד את שאר הקבוצות, כולל עליכם לתמצת היטב את המסופר בחוליה זו )ממליץ לרשום במ

 הדמויות הנזכרות כאן.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לב-: שמואל ב', פרק י"ח פסוקים יט9חוליה 

 קראו את הפסוקים ושימו לב לפרטים הבאים:

 בפסוקים מתוארת תחרות ריצה. בין מי למי? מדוע הם מתחרים? מי ניצח?(1

 מה כל אחד מהמתחרים מבשר לדוד? מה ההבדל בין תוכן דבריהם? מדוע יש הבדל?(2

 ומה ניתן ללמוד מכך על הרגשותיו?כיצד דוד מתואר בשלב זה (3

עליכם לתמצת היטב את המסופר בחוליה זו )ממליץ לרשום במילים שלכם( על מנת ללמד את שאר הקבוצות, כולל 

 הדמויות הנזכרות כאן.

 טז-: שמואל ב', פרק י"ט פסוקים א10חוליה 

 קראו את הפסוקים ושימו לב לפרטים הבאים:

ורת מות אבשלום, כיצד היא מתבטאת במילים של פסוק א ופסוק ה )שימו לב למילה מנחה, כיצד מגיב דוד על בש(1

 ולקצב של הפסוק(? מה דעתכם על תגובה זו?

 ח?-ד, ומה דעתו של יואב על תגובה זו של דוד בפסוקים ו-למה גורמת תגובה זו של דוד בפסוקים ג(2

כיצד מרגישים ופועלים שבטי ישראל  –אבשלום  החל מפסוק ט מתחילים להתארגן מחדש אחרי סוף המרד ומות(3

 וכיצד שבט יהודה?

מה זה יכול ללמד על  –כיצד מתייחס דוד לעמשא בפסוק יד? )כדי להבין מי זה עמשא קראו את פרק י"ז פסוק כה( (4

 הלך מחשבתו של דוד ברגע זה של סוף המרד?

שלכם( על מנת ללמד את שאר הקבוצות, כולל עליכם לתמצת היטב את המסופר בחוליה זו )ממליץ לרשום במילים 

 הדמויות הנזכרות כאן.

 מד-: שמואל ב', פרק י"ט פסוקים לב11חוליה 

 קראו את הפסוקים ושימו לב לפרטים הבאים:

דבר זה כט. מה מבקש דוד לעשות כעת לברזילי? מה -כדי להכיר את ברזילי הגלעדי קראו את פרק י"ז פסוקים כז(1

 מלמד על התנהגות דוד? עיינו גם בספר מלכים א' פרק ב' פסוק ז

בין למי ועל איזה רקע? מה דבר זה מלמד על המצב בעם בתקופה  –החל מפסוק מא מתחיל להתעורר מתח חדש (2

 ההיא?

ולל עליכם לתמצת היטב את המסופר בחוליה זו )ממליץ לרשום במילים שלכם( על מנת ללמד את שאר הקבוצות, כ

 הדמויות הנזכרות כאן.

 כו-: שמואל ב', פרק כ' פסוקים א12חוליה 

 קראו את הפסוקים ושימו לב לפרטים הבאים:

מרד שבע בן בכרי בדוד והטיפול של  –התרחשויות. האחת  2קראו את סיפור מרד שבע בן בכרי. הסיפור בעצם כולל (1

תוך כדי הטיפול במרד שבע בן בכרי יואב הורג את עמשא )לשעבר שר צבא אבשלום  –ושאר אנשי דוד בו. השני יואב 

 אך דוד מינה אותו במקום יואב(. תמצתו את שני הסיפורים, ושימו לב לדמויות השונות שמשתתפות בו.

 כו?-מה מקומם ותפקידם של פסוקים כג(2

)ממליץ לרשום במילים שלכם( על מנת ללמד את שאר הקבוצות, כולל  עליכם לתמצת היטב את המסופר בחוליה זו

 הדמויות הנזכרות כאן.



 וסיכום חיבור חוליות המרד שנלמדו ע"י הקבוצות השונות – שיעור שלישי

 שלב א:

בכל קבוצה יושב מישהו מחוליה אחרת, כך שתיווצר קבוצה שכוללת את כל כלומר  –כעת, מסתדרים בקבוצות "ג'יקסו" 

מספר החוליה בה עסק מלמד בקצרה את ההתרחשות לשאר החברים )לא חוליות המרד. המטרה היא שכל אחד בתורו ע"פ 

 הקודם( קוראים את הפסוקים, אלא את מה שרשמה החוליה בסבב

 דפים: 2משלב זה צריך לצאת עם 

דואגים למלא ביחד את "אלפון הדמויות". בסופו של דבר כולם צריכים להכיר את הדמויות שהשתתפו בסיפור, ובגדול  (1

 האירועים שאירעו.את כלל 

כל קבוצה מייצרת דף עם נקודות  –דף שבו מופנית תשומת הלב להתנהגותו של דוד כפי שעולה מכלל הסיפור. כלומר  (2

 ביחסו לדמויות השונות, יחסו לקב"ה, יחסו לאבשלום. –שדרכן מודגשת התנהגותו של דוד לאורך כל שלבי הסיפור 

 

 .רף להערכה הכוללתשיצט על עבודה זו בקבוצה תקבלו ציוןגם 

 

  שלב ב':

שאמור להתכתב עם הדף שהם הכינו על מכלול התנהגותו של  – קריאת קטע ממאמרו של פרופ' יהודה אליצור -בקבוצות 

 :דוד, ולאחר מכן סגירה מסכמת של כל הכתה יחד

 ' אליצור. סמנו משפטים משמעותיים:קראו מאמר זה של פרופ -

 ט"ו בפרק אנחנו קוראים. אחת בכפיפה כלל בדרך דרות שאינן סגולות בין מעניין עימות הכתוב מבליט אבשלום מרד בפרשת

 כה ואם, נוהו ואת אתו והראני והשבני' ה בעיני חן אמצא אם, העיר האלהים ארון את השב, לצדוק המלך יאמר"ו :ב בשמואל

 (.כה-כד' פס" )בעיניו טוב כאשר לי יעשה הנני, בך חפצתי לא - יאמר

 . נשברה רוחו אשר תשובה בעל לפנינו, לכאורה, ובכן

 חפו אתו אשר העם וכל יחף הלך והוא חפוי לו וראש, ובוכה עלה הזיתים במעלה עלה ודוד: "לקמן מספר הכתוב, כן על יתר

 גם. והרגשתו הכרתו לפי ונהג" תדמיתו" על הקפיד לא, בנימוסין המדקדקים מן היה לא דוד". ובכה עלה ועלו ראשו איש

. האדם כאחד משמחה לפזז או לבכות למלך נאה לא. זה רקע על היה( כג-טז, ו ב"שמ) שאול בת מיכל עם שלו הוויכוח

 לו אמרה וכבר, יחף ומהלך בוכה - דוד ואילו. ושלווים נישאים תמיד ולהיראות ברגשותיהם לשלוט מצווים היו ותקיפים שליטים

 כהגלות עבדיו אמהות לעיני היום נגלה אשר ישראל מלך היום נכבד מה: "ומכרכר מפזז דוד כשהיה, בשעתו שאול בת מיכל

 יחף, ועבדיו חייליו בקהל הזיתים בהר ועולה נעליו את חולץ, נרחבות בארצות ששולט גדול מלך: פה וגם". הריקים אחד נגלות

 .(טז ב"שמ) גרא בן שמעי גידופי על מתגובתו גם עולה מסקנה אותה. ונתמוטט האיש נשבר: שוב מסיק ואתה. ובוכה

 הפליט, היחף המלך מראה מול אל פה הכתוב אותה הציג שבמתכוון, מעניינת מאוד שיחה ישנה זו בפרשה דווקא הנה, אולם

 חושי עם נוהג, כביכול, המבוהל הנמלט, והבוכה היחף דוד כיצד. מפתיע מאוד שיחתו עם חושי הארכי. לכאורה –הבוכה 

: לו רומז והריהו, לשון וחלק שיחה נעים, ומעודן משכיל חצרן באותו מסתכל דוד; הארכי חושי של דמותו את לתאר קל. הארכי

 העיר אם אבל. כתף על ולשאתך בך לתמוך נצטרך, עלינו תילווה אם". למשא עלי והיית, "יהודה מדבר דרך ירוץ כמוך איש לא

 יועץ והיחף הבוכה דוד, והנה. המלך רע הוא, החכם היועץ הוא הארכי חושי. להועיל כדי תעשה מה בדיוק לך אומר, תשוב

 כל על ומחוכמת נועזה תוכנית. ותכליתיות נבונות, מדויקות הוראות מורהו הוא. בריחה כדי תוך, הבזק במהירות החכם ליועץ

 ומנקם מכעס נטול דוד'. וגו" אהיה המלך אני עבדך לאבשלום ואמרת: "צלולה בדעה ונאמרים שקולים והדברים, פרטיה

 יודע דוד. אחיתופל עצת את לי והפרת אביך עבד שהייתי כשם אני עבדך: לו אמור. צלול לשיקול רק נתון הוא. שעה באותה

 עמך הלא. בכך די לא אך. עצתו יסכל אשר שכמותו ערמומי ביועץ צורך ויש, אחיתופל הוא ביותר המסוכן שהאיש שוכח ואינו

 ואמנם) מודיעין שירות יש לאבשלום כי נכון אל משער והבוכה היחף המלך אבל(, לימיני שהם), הכהנים ואביתר צדוק שם

 צדוק: לו אומר הוא כן על(. שנתפשו כמעט, ומהירים צעירים בחורים שהיו, ואחימעץ יונתן שאפילו כ-יז, יז בפרק אנו שומעים

 בה אין כהן עם שר שיחת(. אתכם יתפשו מיד, ואחימעץ ליהונתן במישרין תמסור אם, היזהר כלומר) מפיך ישמעו ואביתר

 חריפה. הצעירים הבנים שני של ובחכמתם בזריזותם הדבר תלוי ואילך מכאן. בנו עם כהן שיחת לגבי הדין והוא חריג משום

 . ליועץ היעוצה העצה מאוד טובה. הנמלט המלך ידי-על שתוכננה התוכנית ונבונה

 תפגע אל, למקומו האלוהים ארון את השב: האומר, יחף, בוכה, שבור איש שבין, לכאורה, הבולט לניגוד לב לשים חשוב

 חריפה תוכנית דיבור כדי תוך המעלה, החלטה ומהיר עיניים בהיר, מדינאי-מצביא לבין, עווני יתכפר אולי, יקלל, במקלל

 שבנו מאוד כאב הוא. זה במקרה לא ואף, מעולם עצות אובד היה לא שדוד ללמדנו רוצה המקרא. מלכותו להצלת ומחודדת



 ואתה. מצב לכל עצה לו ויש מצוקה מכל עצמו את שמחלץ דוד אותו נשאר הוא. עשתונותיו את איבד לא אבל, כך לו עשה

. תשובה בעל של מופת הוא דוד כך משום. העניין זה אך? נשברה רוח או צלולה דעה? תשובה-בעל של דמותו זו האם: שואל

 אם, עבירה הלז עבר שאם ברור. עולם לבאי מופת לשמש יכול אינו, הזה העולם מן פרוש נזיר, תדיר קומתו שמשפיל אדם

. רבותא שום אין בזה. תמיד מטבעו נשברת שרוחו חלש איש הוא הרי; דרכו זו כי, ומתחרט בוכה הריהו, עוון לידו נזדמן

 הם; נשברת רוחם אין - ובאחרים בעצמם לשלוט היודעים אנשים, מצב בכל ומתמצאים תושיה בעלי, איתנים אנשים, מאידך

 מצביא. מעודו כליות ומוסר רוח שברון ידע לא צרויה בן יואב, הנה. ועוזבים מודים אינם - חטאו אם וגם, תמיד ותקיפים חזקים

 ועל אבנר על, אבשלום על גם חס לא אך, דוד, מלכו ובשונאי ישראל באויבי נלחם הוא. וחת רפיון ידע לא זה קשוח גדול

 נשברה לא הקשה ורוחו, התחרט ולא הבחין לא. חמס וברציחות הגבורה במלחמת: תמיד. וקשה תקיף היה הוא. עמשא

 המלך שאול של נערו שתיארו כמו, מפוכח, זריז, מעשה איש הוא אדמות עלי האנושי שבמישור היא דוד של גדולתו. מעולם

 במישור זה כל(. מצב בכל ושולט מצליח, כלומר" )עמו' וה תאר ואיש דבר ונבון מלחמה ואיש, חיל גבור(: "יח, טז א"שמ)

 ברוח שמתנודד רך בקנה רבותא אין. הגדלות וזו, שחטא מרגיש כשהוא ושבור נכנע הוא אלוהיו לבין בינו אבל. האנושי

 דוד דווקא היה כך משום. ללמדנו רצה שהכתוב הדבר וזהו. הוא גדול מראה, קומתו את שכופף ברזל עמוד אבל. ומתכופף

 . תשובה בעל של מופת

 בעל האיש של האופי מהו, התשובה את הסובב הדבר מה: הרקע מאוד חשוב; רוח שברון סתם אינה, מעולה, גדולה תשובה

, ונבון מצליח, חזק אדם - אנשים מול: האלה העזים הניגודים דווקא חשובים? המתכופפת הקומה שיעור מה? התשובה

 באותה ובוכה יחף הוא -' ה מול אך; ליועץ יועץ והוא, מעיניו נעלם אינו דבר; להצליח כדי, להינצל כדי הכל בטוחה ביד העושה

 המציאות'. וכו שונים מקורות אלה, סתירה זאת: טוענים ולאותיות לנייר מבעד חודר מבטם שאין שטחיים פרשנים. ממש שעה

, נבחר, גדול אדם בפנינו להציג המקרא מתכוון אלה בפרקים. מלא עולם הוא ביותר הקטן האדם ואף היא סבוכה האנושית

 ".תשובה של עולה להקים"ו קונו בפני עצמו להקטין שידע, אנוש בתולדות ביותר הגדולים אחד


